Us comunico que en data 27 de juny de 2018, el Conseller Delegat de la Xarxa
Audiovisual Local, SL, ha aprovat la Resolució 15/2018, el text de la qual és el següent:
“RESOLUCIÓ 15/2018

De nomenament de cap de l'àrea de continguts de la Xarxa Audiovisual Local, SL

Vist que el Consell d'administració de la XAL en sessió de 11 de gener de 2018 va
aprovar la convocatòria del procés per a la provisió del lloc de treball de directiu de cap
de l’Àrea de continguts de la XAL, SL, aprovar les bases reguladores de la
convocatòria, referides als requisits necessaris que han de tenir els candidats/tes que
optin a aquest lloc de treball, així com les condicions i circumstàncies relatives al seu
exercici.
Vist que la convocatòria va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 19 de gener de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
22 de gener de 2018 i a la pàgina web de la societat el 19 de gener de 2018.
Vist que, un cop tramitat l'expedient corresponent, el tribunal qualificador, ha elaborat
una proposta de nomenament de la Sra Maria Isabel Moreno Alegre com a personal
directiu de Cap de l’Àrea de Continguts de la Xarxa Audiovisual Local, SL
Vist que durant la sessió del dia 25 de juny de 2018 de la Comissió especial de la
Diputació de Barcelona de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual
Local, SL, el conseller delegat de la XAL ha estat requerit per un membre de la
Comissió que és també membre del consell d'administració de l'entitat sobre la
resolució de l'expedient; aquest ha informat als seus membres del desenvolupament
del procediment i el resultat final, donant-lo per tancat.
En virtut de tot això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de la Xarxa
Audiovisual Local, SL, el Conseller Delegat de la XAL, SL, en exercici de les seves
facultats,

RESOL

Primer. Nomenar la Sra. Isabel Moreno Alegre, amb DNI número xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
com a Cap de l'àrea de continguts de la XAL per un període de 4 anys amb una
retribució brutal anual màxima de xxxxxxxxxxxx € incloent en el seu cas les
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retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que es
fixa en xxxxxxx €, i la retribució complementària en xxxxxx €, dels quals xxxxxx €
corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els objectius que
es definiran anualment, i que es fixa en xxxxxxxx €. Dita retribució bruta es divideix en
14 mensualitats de quantia igual, llevat dels xxxxxxxxxxxxxxx € corresponents a la
retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter
trimestral, en funció del seu assoliment, extrem que es verificarà d’acord amb el que
resulti de les corresponents avaluacions trimestrals.
Segon. Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de la XAL i notificar-la a
l'interessada."

Barcelona, 27 de juny de 2018
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